
Gezinsvriendelijk museum MIAT nu ook erkend als
Babyspot

Het Huis van het Kind en de Kraamkaravaan hebben het MIAT erkend als Babyspot.
Als een van de eerste musea in Gent is het MIAT nu officieel een rustpunt in de
stad, waar ouders en baby’s van harte welkom zijn. Aan de start van de
krokusvakantie lanceert het bovendien een heuse peutertoer voor 1- tot 3-jarigen in
het museum.

Nieuwe Babyspot

Het MIAT zet al langer in op een kind- en gezinsvriendelijk museum, kijk maar naar de
vele museumspelen voor klein en groot. Met de krokusvakantie in zicht komt het nu ook
naar buiten als Babyspot. In het museumcafé kunnen ouders terecht om babyvoeding op
te warmen, het museum is borstvoedingsvriendelijk en heeft daarvoor ook een rustig
plekje ter beschikking van moeders, en ouders kunnen er ook terecht om hun baby te
verschonen.



'We vinden het belangrijk dat gezinnen zich oprecht welkom voelen in het
museum. We zetten daarom niet enkel in op het aanbieden van faciliteiten, zoals
een luiertafel of een kinderhoekje. We organiseerden ook een vorming op maat
voor onze balie- en publiekswerkers om gezinnen optimaal te verwelkomen.'

— Ann Van Nieuwenhuyse, directeur.

Als Babyspot biedt het MIAT de volgende faciliteiten:

Het museum is toegankelijk met een buggy, buggy’s kunnen ook achtergelaten worden in
de vestiaire
Luiertafel aanwezig
Rustig plekje voor borstvoeding
Babyvoeding opwarmen in museumcafé

MIAT pakt uit met een zintuiglijke toer voor de allerkleinsten

Speciaal voor de nieuwe editie van Krokuskriebels lanceert het MIAT een begeleide
peutertoer in het museum. Kinderen van een tot drie jaar ontdekken de wondere wereld
van textiel. Samen met hun (groot)ouders maken de peuters muziek met vlas. Ze voelen
hoe zacht katoen is, prutsen een plukje wol uit een vilten schaap en genieten na op het
wollen tapijt. Een heel tactiele tocht die alle zintuigen aanspreekt. Tijdens de
krokusvakantie zijn de verschillende peutertoeren al volzet. Na evaluatie werkt het MIAT
dit verder uit tot een vast aanbod in het programma.

Praktisch
Krokuskriebels in het MIAT, van 10 tot 18 februari 2018. Openingsuren tijdens de
vakantie: maandag tot vrijdag, van 10 tot 18 uur (woensdag gesloten)

Museumspelen voor iedereen

Kinderen van drie tot twaalf jaar ontdekken het verhaal van het museum met een van de
vele museumspelen. Voor kleuters (drie tot vijf jaar) is er het spel ‘Op stap met Emma en
Emiel’. Spelenderwijs ontdekken ze hoe arbeiders en hun families vroeger leefden. De
spelen ‘Zakje vol verrassingen’ en ‘KidKastKraak’ laten kinderen van zes tot twaalf jaar
op een creatieve manier kennismaken met het museumgebouw en de collectie. Plezier
verzekerd! Voor deze spelen is geen reservatie nodig.

Informatie

http://www.miat.gent.be/nl/activiteiten/evenementen/krokuskriebels-in-het-miat


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Sofie De Schampheleire, MIAT, tel. 09 269 42 22, e-mail
sofie.deschampheleire@stad.gent
Lien Braeckevelt, pers en communicatie kabinet Annelies Storms, gsm 0486 91 18 21, e-
mail lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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